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THƯ VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ KINH PHÍ 

PHỤC DỰNG ĐỀN THỜ TỔ NGHỀ MAY 

KÍNH GỬI:  

- CÁC TỔ CHỨC, HỘI ĐOÀN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH MAY MẶC 

- CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT  NGÀNH MAY MẶC, THỜI TRANG 

- CÁC CÁ NHÂN, NHÀ HẢO TÂM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC  

Thể theo nguyện vọng của toàn thể dân làng Trạch Xá cùng nhiều tổ chức, cá nhân hoạt 

động trong ngành may mặc thời trang cả nước; đồng thời được sự nhất trí từ chính quyền 

các cấp đồng ý giao cho địa phương, dân làng Trạch Xá tổ chức thực hiện thiết kế, xây 

dựng Đền thờ Tổ nghề may. Kinh phí xây dựng Đền thờ Tổ được huy động từ nguồn xã 

hội hóa do nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân làm nghề may và các nhà hảo tâm 

trong và ngoài nước đóng góp, ủng hộ. 

Đền thờ Tổ mới được xây dựng trên nền khuôn viên nhà thờ Tổ cũ. Công trình được thiết 

kế phục dựng theo lối kiến trúc cổ, đã khởi công từ tháng 3 năm 2014 và dự kiến hoàn 

thành giai đoạn một trong đầu tháng 01 năm 2015. Lễ rước Thánh Sư về đền thờ mới sẽ 

được tiến hành trong dịp giỗ Tổ nghề vào ngày 12 tháng Chạp năm Giáp Ngọ.  

Phục dựng Đền thờ Tổ là tâm nguyện, sự thể hiện lòng tôn kính, tri ân của những người 

làm nghề may đối với Tổ nghề - Thánh Sư Nguyễn Thị Sen,  người có công truyền dạy 

nghề may tại Việt Nam giúp cho con cháu làm nghề đời đời sung túc.  

Ngoài là nơi ngày ngày hương khói thờ phụng Đức Thánh Sư Tổ nghề, Đền thờ Tổ còn là 

nơi để con cháu làm nghề may, đang hưởng lộc từ nghề may trong cả nước ghé thăm thắp 

nén nhang tri ân Tổ nghề, và là nơi con cháu nghề may trong cả nước tụ họp về để giao 

lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. 

Trên tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Ban kiến thiết  phục dựng Đền thờ Tổ 

nghề may gửi thư vận động này nhằm kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ kinh phí phục dựng 

Đền thờ Tổ từ các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành may mặc thời trang,  các nhà 

hảo tâm trong và ngoài nước. 

Tất cả các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ sẽ có tên trong “Sổ vàng  công đức” được 

lưu giữ trang trọng tại Đền thờ Tổ. Những tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ bằng tiền 

hoặc hiện vật, công sức có giá trị từ mười triệu đồng trở lên sẽ được khắc tên lưu danh trên 

“Bia vàng công đức” đặt tại vị trí trang trọng trong khuôn viên Đền thờ Tổ.      



Tổng các khoản thu đóng góp, ủng hộ từ mọi nguồn chỉ được sử dụng với mục đích duy 

nhất là chi cho các hoạt động  xây dựng Đền thờ Tổ, cuối cùng nếu dư sẽ  chuyển sang cho 

Ban quản lý Đền thờ Tổ để  sử dụng với mục đích chi cho các hoạt quản lý, tổ chức lễ hội,  

bảo trì, chăm sóc Đền thờ Tổ sau này. 

Các khoản thu sẽ do Ban kiến thiết phục dựng Đền thờ Tổ quản lý  theo ủy quyền của dân 

làng Trạch Xá. Ban kiết thiết phục dựng đền thờ Tổ là những người có tâm, kinh nghiệm  

được dân làng Trạch Xá tín nhiệm bầu ra. 

Các khoản thu (từ đóng góp, ủng hộ) và các khoản chi ( cho hoạt động phục dựng Đền thờ 

Tổ)  đều được Ban kiến thiết công khai minh bạch trước nhân dân và cập nhật thường 

xuyên lên trên trang web:  www.tonghemay.com. 

 Tổ chức, cá nhân từ xa có tâm nguyện đóng góp ủng hộ bằng tiền xin gửi về: 

a) Chuyển tiền qua tài khoản: 

Tài khoản  nhận số: 220 720 517 1446   

Ngân hàng Nông Nghiệp PTNT chi nhánh Huyện Ứng Hòa 

Địa chỉ: Thị Trấn vân đình- Huyện Ứng Hòa – TP Hà Nội 

Chủ tài khoản: ÔNG LÊ QUÝ ĐÔN 

CMTND : 1105 130 78. Cấp ngày 15/12/2012. Tại công an TP Hà Nội 

b) Chuyển tiền qua bưu điện 

Ban kiến thiết phục dựng Đền thờ Tổ nghề may 

Địa chỉ: Trạch Xá- Hòa Lâm- Huyện Ứng Hòa – TP Hà Nội 

Đại diện: Ông Nghiêm Văn Miến Chứng minh thư ND số:111 482 564 

Cấp ngày 12/0/8/2011. Tại công an TP Hà Nội 

Địa chỉ gmail :Ketoantrachxa@gmail.com 

Lưu ý: Xin vui lòng ghi rõ tên tổ chức, họ và tên người đại diện, địa chỉ để tiện việc 

ghi  vào “Sổ vàng công đức” và “Bia vàng công đức” . 

Tổ chức, cá nhân có tâm nguyện đóng góp trực tiếp (bằng tiền, hiện vật) hoặc cần thêm 

thông tin, xin liên hệ với một trong những đại diện dưới đây: 

1. Cụ Lê Quý Đôn   -  Trưởng ban kiến thiết  -  Điện thoại số: 0433 888 274 

2. Ông Nghiêm Văn Miến  - Trưởng thôn Trạch Xá – Điện thoại số: 0169 948 0788 

3. Ông Trần Quang Nam – Đại diện khu vực Hải Phòng và lân cận – 090 341 8355 

4. Anh Nguyễn Văn Đức – Đại diện khu vực Hà Nội và toàn quốc –  0127  5222  996   

Mong nhận được sự đóng góp, ủng hộ nhiệt tâm từ Quý vị. 

Kính xin Đức thánh Sư Tổ nghề chứng giám và phù hộ độ trì cho con cháu  đời đời 

sung túc, thành công trong nghề nghiệp!   

http://www.tonghemay.com/


Trân trọng./.         

THAY MẶT BAN KIẾT THIẾT 

ÔNG LÊ QUÝ ĐÔN    ÔNG …………  ÔNG NGHIÊM VĂN MIẾN 

(Trưởng ban kiến thiết)   (Ủy viên kiến thiết)  (Phó ban kiến thiết, 

 kiêm Trưởng thôn Trạch Xá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chúng tôi tiếp tục đã nhận được sự đem tâm ủng hộ của Ông Đỗ Đình Định 

giám đốc công ty may Hưng long Hưng Yên số tiền là : 20.515.000đ 

Bằng chữ ( hai mươi triệu,năm trăm mười năm nghìn đồng chẵn) 

Xin chân trọng cảm ơn! 

Đến tiếp ngày 01/12/2014 Ban Tổ chức xây dựng đã nhận được sự đem tâm 

ủng hộ với số tiền là :100.000.000đ,tiền mặt và hiện vật trị giá :100.000.000đ 

Tiền mặt bằng chữ ( một trăm triệu đồng chẵn) 

Gồm:        1./Tổng công ty may mặc Hưng Yên:                                  20.000.000đ 

                 2./Công ty may mặc và thương mại Mỹ Hưng:                   10.000.000đ 

                 3./Công ty cổ phần may Hưng Việt :                                   10.000.000đ 

                 4./Công ty TNHH sản xuất và thương mại Long Hà :          10.000.000đ 

                5./Công ty cổ phần may Bảo Hưng :                                      10.000.000đ 

                6./Công ty cổ phần may Hưng Long 1:                                  10.000.000đ 

                 7./Công ty cổ phần may Phú Hưng :                                     10.000.000đ 

                  8./Côngty cổ phần may Sơn Động:                                      10.000.000đ 

                  9./Công ty cổ phần may Châu Giang :                                 10.000.000đ 

        Và hiện vật gồm có: 

1 bộ cuốn thư,1 bộ cửa võng,2 đôi câu đối Trị giá:   100.000.000đ 

Xin chân trọng cảm ơn! 

 


